Warunki oferty promocyjnej „Łącz się– blueconnect 5mb” W tmobile na kartę
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Postanowienia ogólne
Do udziału w promocji T-Mobile Polska S.A. (dalej: „Operator”) uprawnieni są Użytkownicy systemu T-Mobile korzystający z taryfy
Happy lub usług Programu Lojalnościowego Happy Taniej lub taryfy Nowy Tak Tak lub taryfy Hot lub taryfy Tak Tak Hot (zwani dalej
„Klientami” lub „Klientem”), którzy w okresie oferowania niniejszych warunków złożą dyspozycje aktywacji Pakietu blueconnect 5MB.
Usługi objęte niniejszymi warunkami (zwanymi dalej także „Ofertą”) mogą być zrealizowane, jeśli konto Klienta jest aktywne na
połączenia wychodzące i stan konta jest dodatni i pozwala na pobranie opłaty 5 PLN.
W związku z niniejszą Ofertą Klient nie ma prawa świadczyć usług będących przedmiotem niniejszej promocji bezpośrednio lub
pośrednio osobom trzecim.
Promocja dotyczy usługi WAP i Internet (APN:Internet lub inny udostępniony przez Operatora do transmisji danych) świadczonej w
oparciu o technologie pakietowej transmisji danych, dla Klientów posiadających telefony lub urządzenia działające z Karta SIM
Operatora z aktywną funkcja pakietowej transmisji danych
W ramach promocji Klient ma możliwość uruchomienia, na warunkach niniejszej Oferty , Pakietu blueconnect 5MB, czyli możliwości
zrealizowania w każdym Cyklu rozumianym zgodnie z poniższym pkt 1.7. , pakietowej transmisji danych o wielkości do 5 MB danych,
w ramach Opłaty cyklicznej.
Promocyjne zasady naliczania opłat opisane w części 3 niniejszego regulaminu poniżej dotyczą naliczania opłaty za korzystanie z
usług objętych warunkami niniejszej Oferty wyłącznie na terenie Polski.
Wyjaśnienie pojęć:
Cykl – 30-dniowy okres rozliczeniowy Usługi; pierwszy Cykl rozpoczyna się w dniu wykonania przez Klienta pierwszego połączenia
wychodzącego; wznowienie Usługi (następujące po jej zawieszeniu) wyznacza początek nowego Cyklu; pierwszy dzień Cyklu jest
Dniem rozliczeniowym; niniejsza definicja obowiązuje wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu, chyba, że postanowienia innych
dokumentów wyraźnie stanowią inaczej; Dzień rozliczeniowy – dzień miesiąca, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań
Klienta wobec Operatora z tytułu świadczenia wybranych Usług Telekomunikacyjnych w zakresie określonym we właściwych
cennikach i regulaminach.
Opłata cykliczna - Stała opłata ponoszona przez Klienta z tytułu możliwości korzystania z wybranych Usług Telekomunikacyjnych w
zakresie i wysokości określonej we właściwych cennikach i regulaminach.
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Czas trwania promocji
Niniejsze warunki oferowane są w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.
Operator zastrzega sobie możliwość wycofania niniejszej oferty promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie
naruszać praw nabytych Klientów.

3.
3.1.

Opłaty za korzystanie z Usługi
Pierwsza opłata w wysokości 5 PLN z VAT (4,07 PLN netto) nie będzie naliczona za możliwość wykorzystania Pakietu blueconnect
5MB w Cyklu , w którym nastąpiła aktywacja, oraz w następującym po nim pełnym Cyklu. Opłata ta zostanie po raz pierwszy naliczona
i automatycznie pobrana z konta Klienta w Dniu rozliczeniowym na początku drugiego pełnego Cyklu. W kolejnych Cyklach Klient
zapłaci Opłatę cykliczna w wysokości 5 PLN z VAT (4,07 PLN netto).
Po wyczerpaniu Pakietu 5MB w danym Cyklu Klient będzie ponosił opłatę 0,1 PLN z VAT (0,082 PLN netto) za każde rozpoczęte
50kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP), przy czym przyjmuje się, że 1kB=1024B.
Opłata cykliczna za Pakiet blueconnect 5MB będzie naliczana z góry i automatycznie pobierana z konta Klienta w Dniu
rozliczeniowym.
W przypadku braku środków pieniężnych na koncie Klienta wystarczających do uiszczenia Opłaty cyklicznej, świadczenie Usługi jest
zawieszone do chwili doładowania konta brakującą kwotą. Po doładowaniu konta pobierana jest Opłata cykliczna za Usługę.
Aktywacja Pakietu jest bezpłatna. Usługa będzie udostępniona w ciągu 24 godzin od złożenia dyspozycji aktywacji. Klient aktywuje
usługę w jeden z następujących sposobów:
poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika wybierając „0” pod numerem *9602
poprzez zalogowanie się w serwisie internetowym na stronie www.t-mobile.pl
poprzez wysłanie ekspresowego kodu: *132*7*1#
poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści: A5 na numer 8025.
W Cyklu można mieć aktywny tylko jeden Pakiet blueconnect 5MB.
W ramach Pakietu blueconnect 5MB dane naliczane są za każde rozpoczęte 50kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na
poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B. Po zakończeniu sesji lub o godz. 24:00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej
jednostki taryfikacyjnej 50kB.
Niewykorzystane w danym Cyklu jednostki transmisji danych Klient ma prawo wykorzystać w Cyklu następującym bezpośrednio po
nim, po uprzednim wykorzystaniu danych z Pakietu z bieżącego Cyklu.
Pakiet blueconnect 5MB może być aktywowany w dowolnym momencie, przy uwzględnieniu innych warunków wskazanych
niniejszym dokumencie.
Aktywacja Usługi blueconnect 5MB możliwa jest jedynie dla klientów korzystających ze standardowej taryfikacji danych, określonej w
cenniku właściwym dla danej taryfy. Usługa nie jest dostępna dla Klientów korzystających z dostępu do Internetu w telefonie za opłatą
zryczałtowaną.
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Inne postanowienia
Po zakończeniu oferowania niniejszych warunków, Pakiet blueconnect 5MB pozostaje aktywny na kontach Klientów, którzy związali
się niniejszymi warunkami do czasu jego dezaktywacji. W takim przypadku dezaktywacja Pakietu blueconnect 5MB oznaczać będzie
powrót do standardowego sposobu naliczania i opłat za wykorzystanie usługi WAP i Internet, zgodnego z cennikami aktualnymi dla
posiadanej taryfy i Cennikiem usług dodatkowych w systemie T-Mobile.
4.2. Dezaktywacja możliwa jest poprzez:
4.2.1. kontakt z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602
4.2.2. zalogowanie się w serwisie internetowym na stronie www.t-mobile.pl
4.2.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta regulaminu świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika

Obowiązuje od dnia 2013.07.01
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